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الدوحة حققت إنجازات مذهلة في ملف حماية العمالة الوافدة

قطر تنضم إلى األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
�أ���ص��در �أم�ير قطر ال�شيخ متيم بن
حمد� ،أم�����س ،مر�سوما باملوافقة
على ان�ضمام قطر �إلى اتفاق �إن�شاء
الأكادميية الدولية ملكافحة الف�ساد
ب�صفتها منظمة دولية.
كما �صدق �أمري قطر على اتفاقية بني
حكومة ب�لاده وتركيا ب�ش�أن جتنب
االزدواج ال�رضيبي ومنع التهرب
امل��ايل فيما يتعلق بال�رضائب على
الدخول والربوتوكول املوقع عليهما
مبدينة ط��راب��زون ،وعلى اتفاقية
ل��ل��ت��ع��اون يف جم���ال التعليم بني
الدوحة وتركيا.
وواف���ق ال�شيخ متيم على اتفاقية
ب�ش�أن �إل��غ��اء متطلبات الت�أ�شرية
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة والر�سمية بني حكومة قطر
والأرجنتني ،املوقعة مبدينة بوين�س
�آير�س.
على �صعيد �آخر ،نظمت وزارة التنمية
الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
القطرية مائدة م�ستديرة بهدف ت�سليط
ال�ضوء على الإ�صالحات العمالية التي
قامت بها قطر م�ؤخرا والتي تتما�شى
مع �أه��داف ور�ؤي��ة  2030وااللتزامات

• الشيخ متيم بن حمد

الدولية ،وقدمت نبذة حول جهود منظمة
العمل الدولية يف �سبيل الإ�صالحات يف
�ش�ؤون العمالة الوافدة.
و�أ�شاد مدير �إدارة العالقات العامة
واالت�صال ب��وزارة التنمية الإداري��ة
وال��ع��م��ل وال�����ش���ؤون االجتماعية

القطرية ،عبد العزيز الكبي�سي
بامل�شاركني يف الربنامج التدريبي
الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما �أ���ش��اد بجهود و�سائل الإع�لام
املحلية والتعاون لعك�س �أن�شطة

ال���وزارة ب�شكل ع��ام ،الفت ًا �إل��ى �أن
الربنامج �سريكز على امل�صطلحات
واملفاهيم التي ت�ستخدم يف قطاع
العمل والعمال ،و�أ���ض��اف �أن هذه
الور�شة ت�أتي �ضمن م�رشوع التعاون
الفني بني قطر ومنظمة العمل الدولية
االلتزام امل�شرتك والتعاون ل�ضمان
االلتزام باتفاقيات العمل الدولية،
وحتقيق املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية
يف العمل مبا يتما�شى مع ر�ؤية قطر
 ،2030و�أ�ضاف �أن الوزارة تتطلع من
خالل هذا الربنامج ملزيد من التعاون
خلدمة قطاع العمال.
ومن جهته� ،أكد مدير مكتب منظمة
العمل ال��دول��ي��ة ب��ال��دوح��ة هوتان
هومايونبور �أن قطر حققت �إجنازات
م��ذه��ل��ة يف م��ل��ف رع��اي��ة وحماية
العمالة ال��واف��دة وق��د لعبت دورا
�أ�سا�سيا يف حت�سني بيئة العمل
يف املنطقة بالكامل ع�بر حزمة
الت�رشيعات والقوانني التي �أطلقتها
وكذلك يف اهتمام الأجهزة الر�سمية
يف قطر ممثلة بوزارة التنمية الإدارية
والعمل مبتابعة االل��ت��زام بكل تلك
الت�رشيعات.

ولي العهد البحريني يشيد بتطور
العالقات مع إيطاليا
�أكد ويل العهد البحريني نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء الأمري �سلمان بن حمد على
ما تتمتع به العالقات البحرينية
الإي��ط��ال��ي��ة م��ن ت��ط��ور م�ستمر يف
خمتلف امل�ستويات ،منوها ب�أهمية
موا�صلة تعزيز التعاون الثنائي
امل�شرتك ب�ين البلدين مب��ا يفتح
مزيدا من الآف��اق بينهما على كافة

الأ���ص��ع��دة .ج��اء ذل��ك ل��دى لقائه
وكيل وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل الإيطالية جوجليمو بيجي،
حيث نوه بعمق العالقات الثنائية
التي �أ�سهمت ال��زي��ارات الر�سمية
املتبادلة بني البلدين يف تعزيزها،
م�شيدا بالنتائج املثمرة لهذه
الزيارات يف خمتلف املجاالت مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين

ال�صديقني خا�صة يف القطاعات
التجارية واالقت�صادية.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أع����رب جوجليمو
بيجي عن �شكره لويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء على فر�صة اللقاء،
وملا �أب��داه من حر�ص على تعزيز
وموا�صلة تطوير عالقات ال�صداقة
والتعاون مع بالده.

شهد ختام تمرين القيادات المشترك «حصن الوطن»

قائد قوة دفاع البحرين :رفع مستوى الكفاءة
العسكرية واالرتقاء بالجاهزية القتالية

الزياني يشيد بدور الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لدول التعاون

بن علوي :دعم عماني إلنجاح االجتماعات الخليجية
عقدت الهيئة اال�ست�شارية للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �أم�س اجتماعها الأول لدورتها
الـ 22مب�سقط مب�شاركة الكويت.
و�أ�شاد الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
اخلارجية العماين يو�سف بن علوي
يف كلمة خ�لال االجتماع باجلهود
التي تبذلها الهيئة اال�ست�شارية يف
�إطار العمل الكلي ملجل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية وما تطرحه
من �آراء و�أفكار يف الكثري من الق�ضايا
واملحافظة على م�سرية املجل�س
م�ؤكدا �أن ال�سلطنة تقدم كل الدعم
الكامل لإجناح هذه االجتماعات بكل
الو�سائل املتاحة.
ومن جانبه �أكد الأمني العام ملجل�س
ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية
د.عبداللطيف الزياين الدور الإيجابي
وال��ف��اع��ل للهيئة اال�ست�شارية يف
م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك منذ
ت�أ�سي�سها.
و�أ�شار �إلى �أنها قدمت درا�سات قيمة
بلغ جمموعها  44درا�سة ت�ضمنت 997
تو�صية يف كافة املجاالت وامليادين
التي كلفت بدرا�ستها من قبل قادة دول
جمل�س التعاون الذين وجهوا الأمانة
العامة بالتن�سيق مع اللجان الوزارية

• بن علوي خالل اجتماع الهيئة االستشارية لدول اخلليج

املخت�صة لال�ستفادة من تلك املرئيات
يف تعزيز التكامل اخلليجي.
و�أو�ضح الزياين �أن الأمانة العامة
تعمل حاليا على ت�صنيف وتوثيق كافة
املرئيات التي �أعدتها الهيئة بنظام
�إلكرتوين لت�سهيل التن�سيق واملتابعة
و�أن الأمانة العامة للمجل�س ب�صدد
االنتهاء من ادخال نظام جديد �سيتيح
جلميع �أع�ضاء الهيئة الرجوع الى تلك

املرئيات واالطالع عليها �أينما كانوا
والوقوف على ما مت ب�ش�أنها.
كما القى رئي�س الهيئة اال�ست�شارية
يف دورتها احلالية �أحمد احلارثي
كلمة قال فيها ان هذا االجتماع ي�أتي
بتوافق جميع الدول الأع�ضاء تقديرا
منها لأع��م��ال الهيئة وم��ا تقوم به
من درا�سات تدعم امل�سار التنموي
واالج��ت��م��اع��ي يف ال���دول الأع�ضاء

السعودية تشارك في المؤتمر العلمي
السادس بموريتانيا
ب��د�أ وكيل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ال�سعودي د.
عبدالله ال�صامل ،زي��ارة �إل��ى موريتانيا ،ت�ستمر
عدة �أيام ،يرت�أ�س خاللها وفد اململكة يف امل�ؤمتر
العلمي الدويل ال�ساد�س الذي تنظمه وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والتعليم الأ�صلي يف موريتانيا ،برعاية
الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز ،حتت عنوان «وحدة
الأمة الإ�سالمية يف مواجهة تيارات التطرف وخطاب
الكراهية».
ويناق�ش امل�ؤمتر يف جل�ساته� ،أربعة حماور رئي�سية
هي :وح��دة الأم��ة الإ�سالمية يف مواجهة التطرف،
والإ���س�لام وقيم الت�سامح والتكافل ،وامل�ؤ�س�سات
احلا�ضنة للإ�سالم ودورها يف حت�صني املجتمع من
التطرف ،وخطاب الكراهية و�آث��اره ال�سلبية على
الأمة.
ويلقي ال�صامل كلمة يف اجلل�سة االفتتاحية لأعماله،
ي�ستعر�ض خاللها جتربة وجهود اململكة يف ن�رش
الو�سطية واالع��ت��دال ،وحماربة التطرف والعنف،
و�إ�سهاماتها لتعزيز ثقافة احلوار ونبذ الكراهية ،حيث
ي�شارك علماء وباحثون ودعاة و�أكادمييون من خمتلف
الدول العربية والإ�سالمية يف جل�سات و�أعمال امل�ؤمتر.

وت�أتي م�شاركة ال�سعودية ،لإبراز جهود اململكة يف
خدمة العمل الإ�سالمي يف جماالته كافة ،وت�أكيد
ر�سالة اململكة الريادية يف ن�رش الو�سطية واالعتدال،
و�إ�شاعة ثقافة الت�سامح ،ونبذ العنف والكراهية.
من جهة �أخرى ،ا�ستقبل نائب وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد ال�سعودي د .يو�سف بن �سعيد،
رئي�س جمل�س علماء باك�ستان ال�شيخ حممد �أ�رشيف،
حيث مت تبادل وجهات النظر حول عدد من امل�سائل
ذات االهتمام امل�شرتك ،و�سبل دعم التعاون الثنائي
بني ال��وزارة وجمل�س علماء باك�ستان يف جماالت
العمل الإ�سالمي املختلفة.
ح�رض اللقاء وكيل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ال�سعودية
للتخطيط والتطوير الدكتور حممد با�سودان،
ووكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون الدعوة والإر�شاد د .حممد
بن عبدالعزيز العقيل ،ووكيل ال���وزارة ل�ش�ؤون
املطبوعات والبحث العلمي ال�شيخ عبدالعزيز بن
حممد احلمدان ،ووكيل ال��وزارة امل�ساعد لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ال�شيخ �أحمد بن عي�سى احلازمي ،ومدير
عام فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض �سامي بن عبدالله
امل�شيقح.

الشامسي :اإلمارات أرض السعادة واألحالم
ق��ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام الإم��ارات��ي
امل�ست�شار د .حمد ال�شام�سي
ان االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم العاملي
ال�سعادة يهدف �إلى التذكري ب�أن
االن�سان �أي ًا ما كانت الأر�ض التي
يعي�ش عليها يف �شتى بقاع العامل
ُخلق ليكون �سعيداً ،ويف الإمارات
�أ�صبحت ال�سعادة معنى مرادف ًا
للحياة لأن الدولة حتر�ص على �أن
يكون املعنى واقع ًا يعي�شه النا�س
يف جوانب حياتهم وممار�ساتهم،
فكان حر�صها على توفري ال�سعادة
والرخاء ل�شعبها واملقيمني على
�أر�ضها دافع ًا جلعل هذا احلر�ص
ه��دف� ًا ه��ام� ًا م��ن �أه��داف��ه��ا ت�سهر
عليه حكومتها فعينت وزي��رة
لل�سعادة واع��ت��م��دت برناجم ًا
وطني ًا لل�سعادة والإيجابية و�أثمر
ذلك التوجه حقائق على الأر�ض ال

تعني �سوى مزيد من رفاه االن�سان
و�سعادته.
وق��ال يف ت�رصيح مبنا�سبة يوم
ال�سعادة ح�ين ي�سري االن�سان
�آمن ًا يف الطريق  ،وينام �آمن ًا
يف بيته  ،وي�ستقل �آمن ًا و�سيلة
املوا�صالت ،فتلك هي ال�سعادة
يف الإم���ارات وح�ين يتعامل مع
�أبناء الدولة يف بيئة عمل� ،أو
مركز �رشطة �أو مقر نيابة �أو جهة
حكومية بكل ال��رق��ي الأخالقي
والتح�رض الإن�ساين فهي ال�سعادة
يف الإم��ارات ،وحني يح�صل على
�أج���ره مقابل عمله مب��ا يحفظ
عليه حياة �إن�سانية كرمية فهي
ال�سعادة يف الإم����ارات ،وحني
يطلب احل��ق فت�ستجيب �أجهزة
ال��ع��دال��ة ب��ح��ي��اد وجت���رد فهي
ال�سعادة يف الإمارات.

• حمد الشامسي

مو�ضحا �أن قادة دول جمل�س التعاون
�أرادوا من هذه الهيئة �أن تكون مبثابة
م�سار �آخ��ر لتكثيف االت�صاالت بني
ال��دول الأع�ضاء وعمال على تو�سيع
قاعدة الت�شاور فيما بينها كما جاء
ذلك يف مقدمة نظام الهيئة.
وقد ت�ضمنت �أعمال االجتماع الأول
للهيئة اال�ست�شارية يف دورتها احلالية
تعيني احلارثي رئي�سا لهذه الدورة
وحمد املدفع نائبا للرئي�س وفقا
للنظام الأ�سا�سي للهيئة اال�ست�شارية
ولوائحها الداخلية.
ومت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناق�شة ما
ا�ستجد من �أعمال وموا�ضيع وا�ستكمال
مناق�شة ق���رارات تكليف املجل�س
الأعلى يف دورته ال�سابعة والثالثني
للهيئة اال�ست�شارية بدرا�سة املوا�ضيع
املدرجة على جدول الأعمال.
يذكر ان الهيئة اال�ست�شارية ووفقا
لنظامها الأ���س��ا���س��ي تعقد ثالثة
اجتماعات �سنويا ملناق�شة اعمالها.
وت�����ض��ع الهيئة اال���س��ت�����ش��اري��ة يف
اجتماعها الثالث اللم�سات الأخرية
على مرئياتها ال��ت��ي يتم رفعها
ال��ى قمة دول املجل�س العتمادها
واح��ال��ت��ه��ا ال��ى ال��ل��ج��ان املكلفة
ملتابعة تنفيذها.

• الشيخ خليفة آل خليفة يشهد ختام «حصن الوطن»

�شهد القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن
ال�شيخ خليفة �آل خليفة� ،صباح �أم�س ،ختام جمريات
مترين القيادات امل�شرتك «ح�صن الوطن» ،الذي نفذته
قوة دفاع البحرين مب�شاركة احلر�س الوطني ووزارة
الداخلية يف خمتلف مناطق حمافظات اململكة.
ويهدف التمرين �إلى التن�سيق والإعداد امل�سبق مع
خمتلف اجلهات املعنية لتقييم �رسعة وم�ستوى
اال�ستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ �آليات
التعامل مع الأزمات وحتقيق العوامل التي تن�شدها
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف االرت��ق��اء بالقدرات
التن�سيقية ملواجهة خمتلف الظروف الطارئة ،كما
يعد هذا التمرين من �أهم التمارين التي ت�سهم يف
تطوير الأ�ساليب املتبعة لرفع م�ستوى اجلاهزية
واال�ستعداد القتايل والإداري.
و�أ�شار القائد العام لقوة دفاع البحرين بعد �أن اطلع
عن كثب على جمريات ومراحل التمرين املختلفة وتفقد
منظومتي القيادة وال�سيطرة� ،إلى �أن مترين «ح�صن
الوطن» ي�أتي يف �إطار التعاون والتن�سيق الع�سكري
امل�شرتك القائم بني قوة دف��اع البحرين واحلر�س
الوطني ووزارة الداخلية للو�صول بالعمل امل�شرتك
�إلى م�ستويات عالية من الكفاءة القيادية واملقدرة
القتالية املتقدمة ،واختبار حقيقي لتنفيذ العمليات
الع�سكرية امل�شرتكة ،وجتربة واقعية لتبادل اخلربات

واملهارات امليدانية بني القوات امل�شاركة يف التمرين
لرفع م�ستوى الكفاءة الع�سكرية واالرتقاء باجلاهزية
القتالية ،وذلك ملا يتطلبه الواجب الوطني من جهد
م�ضاعف يف كافة جماالت العمليات القتالية والإ�سناد
اللوج�ستي للقوات يف ميادين القتال.
واكد �أن قوة دفاع البحرين م�ستمرة يف نهج التطوير
والتحديث لكافة �سبل الإعداد والتدريب مبا يتنا�سب
مع املهام واملتطلبات الع�سكرية احلديثة املرتكزة
على الأهداف املن�شودة ،وامل�ستندة على النظريات
العلمية والع�سكرية املعا�رصة.
و�أ�شاد بالتعاون البناء وباجلهود امل�شرتكة املبذولة
من قبل كافة امل�شاركني لنجاح هذا التمرين والتي
�أ�سهمت يف حتقيق النتائج الطبية ،معرب ًا عن �شكره
وتقديره للجميع ملا �شاهده من كفاءة عالية �أثناء
التنفيذ املتقن ملراحل التمرين املختلفة.
وتفقد رئي�س هيئة الأركان البحريني الفريق الركن
ذي��اب النعيمي �أم�س ،جانبا من مترين القيادات
امل�شرتك «ح�صن ال��وط��ن» ال��ذي نفذته ق��وة دفاع
البحرين مب�شاركة احلر�س الوطني ووزارة الداخلية،
حيث ا�ستمع رئي�س هيئة الأركان �إلى �إيجاز عن �أهداف
وم��راح��ل التمرين املختلفة والأ�سلحة والوحدات
امل�شاركة فيه ،كما تابع جانبا من جمريات التمرين
والتن�سيق امل�شرتك وو�سائل القيادة وال�سيطرة.

بمشاركة  70ممارس ًا وخبيراً عالمي ًا

حاكم الشارقة يفتتح الدورة الثامنة للمنتدى
الدولي لالتصال الحكومي
اف��ت��ت��ح ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
حاكم ال�شارقة ال�شيخ د� .سلطان
القا�سمي ،فعاليات الدورة الثامنة
للمنتدى الدويل لالت�صال احلكومي
الذي ينظمه املركز الدويل لالت�صال
احلكومي التابع للمكتب الإعالمي
حلكومة ال�شارقة وي�ستمر يومني
يف مركز �إك�سبو ال�شارقة مب�شاركة
 70مم��ار���س � ًا وخ��ب�ير ًا ع��امل��ي� ًا يف
جمال االت�صال احلكومي يناق�شون
خالل  34جل�سة حوارية �سل�سلة من
املو�ضوعات التي يطرحها املنتدى
ه��ذا ال��ع��ام حت��ت �شعار «تغيري
�سلوك ..تطوير �إن�سان».
و�أك���د حاكم ال�شارقة يف كلمته،
�أهمية دعم وتعزيز �أطر االت�صال بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلماهري،
الفتا �إلى �أن تطوير جماالت البنى
التحتية و�إ����ص���دار الت�رشيعات
امل�لائ��م��ة وال��ن��ه��و���ض باخلدمات
واط�لاق امل��ب��ادرات اال�سرتاتيجية
�أمر مهم وحيوي يف جمال االت�صال
احلكومي بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�أفراد املجتمع.
ويف هذا ال�صدد ا�ستعر�ض التجربة
الرائدة يف النهو�ض بهيئة كهرباء
ومياه ال�شارقة ب�شكل كامل ،ولفت
�إلى �أن هذه الهيئة خ�ضعت لتغيري
قيادتها ومت تطويرها من الداخل
من القاعدة �إلى القمة وبد�أت الهيئة
ت�ستخدم نظم التطور احلديثة %100
منذ �أكرث من عام ،و�أعرب عن �أمله
يف �أن يتم تطبيق النظم احلديثة يف
كل م�ؤ�س�سات حكومة ال�شارقة.
و�أك��د ال�شيخ �سلطان القا�سمي �أن
جناح جتربة االت�صال احلكومي يف
الإمارات ب�شكل عام و�إمارة ال�شارقة
ب�شكل خا�ص ،يعود �إل��ى انحياز
اخلطاب الر�سمي لوعي وم�صالح
اجلمهور ،و�إلى قدرته على تر�سيخ

القاسمي :المنتدى
نجح في وضع الخطوط
العامة لمنهج اتصال
يتالءم مع خصوصية
• الشيخ سلطان القاسمي متحدثا ً

العالقة بني املواطن وامل�ؤ�س�سة
وتثقيف املجتمع املحلي بدور كل
فرد يف دعم م�سرية التنمية.
وق���ال« :م��ن خ�لال الق�ضايا التي
يتبناها يف كل دورة ،جنح املنتدى
ال���دويل لالت�صال احل��ك��وم��ي منذ
�إطالقه عام  2012يف و�ضع اخلطوط
العامة ملنهج ات�صال يتالءم مع
اخل�صو�صية الثقافية واالقت�صادية
واالجتماعية ل�ل�إم��ارات ومنطقة
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب�����ش��ك��ل ع���ام،
وي�ستجيب للتحديات التي تطرحها
م�سرية البناء والتطور».
و�أ�شار �إلى �أن االت�صال احلكومي يف
منطقة اخلليج �أ�صبح �أداة تنموية
ثقافية اجتماعية م��ؤث��رة ،وعزز
العالقات بني م�ؤ�س�سات املنطقة
من خالل تركيزه على ال�سيا�سات
التنموية ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي».
و�شهد اليوم الأول للمنتدى ثالث
جل�سات نقا�ش رئي�سية الأولى كانت
بعنوان «ال�سلوك الب�رشيُ :بعد
جديد الت�صال التغيري» ،ركزت على

تر�سيخ ثقافة تغيري ال�سلوك يف
مفهوم وظيفة االت�صال احلكومي،
بحيث يتحول موظفو االت�صال من
موفري معلومات وخدمات ات�صال
�إلى قادة تغيري يف جمتمعهم ،وكذلك
خ��ط��وات ت�صميم وتنفيذ حمالت
تغيري ال�سلوك وقيا�س �أثرها،
ودور التكنولوجيا وخ�صو�ص ًا
مواقع التوا�صل االجتماعي يف هذه
احلمالت.
ومت خ�لال��ه��ا ا���س��ت��ع��را���ض بع�ض
ال��ت��ج��ارب احلكومية ال��رائ��دة يف
ه���ذا امل��ج��ال ،مب��ا يف ذل���ك دور
�إمارة ال�شارقة والإمارات يف ريادة
تبني علم تغيري ال�سلوك باالت�صال
احلكومي وتطبيقه ب�أعلى املعايري
على م�ستوى املنطقة.
وعقدت اجلل�سة الثانية بعنوان
«الإن�سان امل�س�ؤول :مفتاح احللول
لتحديات امل�ستقبل» ،ومت خاللها
بحث �رضورة تغيري نظرة الإن�سان
ل��دوره وت�أثريه ملواجهة حتديات
التنمية ،مع �إب���راز ق�ص�ص جناح
م��ن الإم����ارات ودول ال��ع��امل بهذا

اإلمارات والخليج
اخل�صو�ص ،وكذلك كيفية غر�س
م��ب��ادئ امل�س�ؤولية ال��ف��ردي��ة يف
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات ،وتوظيف
املن�صات التي ت��ؤث��ر ب�شكل غري
دعائي �أو ترويجي يف وعي اجلمهور
مثل ال�سينما وامل����سرح لتحقيق
ه��ذا ال��ه��دف� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى �إب���راز
دور االت�صال احلكومي يف حتفيز
الإن�سان.
وتناولت اجلل�سة الثالثة والأخرية
التي كانت بعنوان «حت��دي �شح
القدرات يف ع�رص ات�صال التغيري»،
مو�ضوع بناء ثقافة االت�صال لتمكني
الإن�سان يف اجلهات احلكومية ،مبا
يف ذل��ك التدريب وبناء القدرات
وا�ستقطاب كفاءات االت�صال لتحقيق
هذه الغاية ،واملهارات املطلوبة يف
كوادر ات�صال امل�ستقبل،كما تعر�ض
لأب���رز التحديات التي يواجهها
االت�صال احلكومي يف �إدارة احلمالت
املنظمة،وجماالت االت�صال التي
ميكن فيها توظيف الآالت وتقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة لدعم
�أجندة متكني الإن�سان.

